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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid sitt senaste styrelsemöte glädjen att hälsa två företag välkomna 
som nya medlemmar i vår förening. 
M 3/s i Stockholm AB 
c/o Pakka 
Mejramvägen 57 
145 73  Norsborg 
Tel. 070-528 50 71 
E-post: info@m3s.se 
Kontakt: Lennart Pakka 

Luftmiljö AB 
Stockvägen 4 
531 54  Lidköping 
Tel. 0510-228 00 
Fax : 0510-530 453 
E-post : kontakt@luftmiljo.se 
Kontakt : Christer Saleryd 

 
 
Särtryck Brandboken 
Nu är det här - särtrycket som vänder sig till våra montörer och omfattar Bilaga A-D. 
Särtrycket är tryckt på vatten- och smutståligt papper samt hålslaget för att kunna sättas in i 
montörspärmen. Pris för medlemmar är 25 kr/st, för  icke medlemmar 50 kr/st. Beställning 
görs på vår hemsida. 
 
 
Nominerade till Stora Inneklimatpriset 
Vi håller tummarna för vårt medlemsföretag Systemair AB, som tillsammans med Action, 
RIVERA markiser & persienner samt Senseair har nominerats av juryn till Stora 
Inneklimatpriset 2004: 
 
Stora Inneklimatpriset kommer att delas ut den 13:e april 2005 på Sydbygg i Malmö av 
kommunalrådet i Malmö stad Anders Rubin. 
 
 
Bra Ventilation – Bostäder 
Kampanjen om Bra Ventilation och bra luft i bostäder grundar sig liksom tidigare på ett 
omfattande faktamaterial i form av en ny bok ”Andnöd – en handbok om luften i våra 
bostäder”. Materialet är framtaget i samarbete med flera av medlemsföretagen ingående i 
styrgrupp bostad och under samverkan med professorerna Jan Sundell och Anders 
Svensson, som har granskat innehållet. Till boken kommer det att finnas en power point 
presentation tillsammans med ett talmanus, vilka blir tillgängliga på vår hemsida. Vår 
ambition är naturligtvis liksom tidigare att medlemsföretagen använder hela eller delar av 
materialet i samband med kundträffar, seminarier och företagspresentationer. Mer information 
om kampanjen tillsammans med ett ex av boken kommer i nästa Kanalen.  
 



 

 
 
Varför ska vi ventilera våra bostäder? 
Missa inte vårt seminarium på Sydbygg den 13 april kl. 09.00 – 12.00. Seminariet kommer att 
ge dig insikt i hur man kan bygga om på ett sätt som höjer luftkvaliteten väsentligt, utan att 
kostnaderna drar iväg.  
 
På seminariet kommer vi också att dela ut vår nya bok, ”Andnöd – en handbok om luften i 
våra bostäder”. En stor del av boken handlar just om hur man på olika sätt kan skapa bättre 
inomhusluft. En viktig aspekt av detta är att husen samtidigt som de får bättre luft också ska 
bli mer energisnåla.  
 
Bland föredragshållarna finns Professor Jan Sundell som svarar på frågan ”Blir vi sjuka av att 
bo?” och Håcan Åström, som kan det mesta om energieffektivisering av bostäder. Vi jämför 
också vårt sätt att se på luften hemma med vår syn på bilar – Anders Högström från Volvo 
kommer att berätta om hur klimatsystem blivit en viktig konkurrensfaktor inom bilindustrin. 
Läs mer och boka biljetter på www.sydbygg.com.  
 
 
BQR – årsstämma och informationsblad 
I informationsbladet från Rådet för Byggkvalitet, BQR, finns en längre intervju med Sonny 
Modig, regeringens nyutnämnde byggsamordnare. På sista sidan finns också en 
anmälningsblankett till årsstämman 20 april 
 
 
Kurser IUC 
IUC i Katrineholm anordnar kurser specialdesignade för installationsbranschen. Läs mer i bif. 
broschyr eller på deras hemsida www.iuc.katrineholm.se. 
 
 
Årsmöte i Svensk Ventilation 12 maj  
Årsmötet arrangeras på Såstaholm i Täby norr om Stockholm. Hela programmet omfattar 
årsmöte med seminarium, middag, underhållning och ev. övernattning. Anmäl dig på 
bifogade anmälningsblankett eller till Lena på lena.dansarie@svenskventilation.se  
 
 
BBR på remiss 
Nya BBR finns nu för påseende på Boverkets hemsida (http://www.boverket.se/cgi-
bin2/main.cgi?p=/nyheter/remisserochyttranden/RemissRevideringavBo.htm) . Kapitel som vi 
främst berörs av är kap 6 Hygien, hälsa och miljö samt kap 9 Energihushållning. Synpunkter 
vill vi ha in till kansliet senast 30 april så att vi kan sammanställa ett remissvar. Om ni vill 
knåpa ihop ett eget svar ska det vara Boverket tillhanda 9 maj.  
 



 

 
 
Standarder på remiss 
Remissen omfattar följande standardförslag:  
ISO/DIS 16734 - Fire safety engineering - Requirements governing algebraic formulas - Fire 
plumes  
Den föreslagna svenska titeln är:  
Fire safety engineering - Krav för algebraiska formler - Brandplymer  
ISO/DIS 16736 - Fire safety engineering - Requirements governing algebraic formulas - 
Ceiling jet flows  
Den föreslagna svenska titeln är:  
Fire safety engineering - Krav för algebraiska formler - Takstråleflöden  
ISO/DIS 16737 - Fire safety engineering - Requirements governing algebraic formulas - Vent 
flows  
Den föreslagna svenska titeln är:  
Fire safety engineering - Krav för algebraiska formler - Ventilationsflöden genom öppningar  
Om du vill påverka innehållet i de kommande standarderna vill vi ha dina förslag på 
förändringar senast 2005-04-29. Kontakta Magnus Everitt, E-mail 
magnus.everitt@svenskventilation.se 
 
 
Publicerad ny Standard 
SS-EN ISO 17624 Akustik - Bullermätning på kontor och arbetsplatser med akustiska 
skärmar (ISO 17624:2004)  
 
 
SWESIAQ-konferens i Stockholm 27-28 april 
Konferensen kommer bland annat att handla om Energieffektiva och sunda hus samt Miljö 
och hälsofarliga ämnen i byggnader. Redovisning av ett antal pågående forskningsprojekt 
såsom Bamsestudien, Värmlandsstudien och Det sunda huset kommer också att äga rum. 
Anmälan och info finns på www.swesiaq.se  
 
 
Aktuellt från Byggmaterialindustrierna nr 2 
I det nya numret kan Du läsa om hur viktig tillverkningen av byggmaterial inkl 
ventilationsprodukter är för sysselsättningen i Sverige. Siffrorna har kommit fram som en del 
i den kampanj industrin driver för att höja dess anseende. En arbetsgrupp har startats för att ta 
fram miljökrav som skall tillämpas vid offentlig upphandling.  
 
 
 
 
 


